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Полтава - 2023  



 І. Загальні положення 
 

1. Апеляційна комісія Відокремленого структурного підрозділу «Брянківський 

фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка» (далі – апеляційна комісія) утворюється для розгляду апеляцій на результати 

вступних випробувань, проведених закладом освіти. 

2. Апеляційна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості 

відповідно до законодавства України, Порядку прийому на навчання до закладів фахової 

передвищої освіти в 2023 році,  Правил прийому на навчання до Відокремленого 

структурного підрозділу «Брянківський фаховий коледж Державного закладу «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка» в 2023 році та Положення про 

приймальну комісію Відокремленого структурного підрозділу «Брянківський фаховий 

коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка». 

3. Головою апеляційної комісії призначається заступник директора Відокремленого 

структурного підрозділу «Брянківський фаховий коледж Державного закладу «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка», який не є членом предметних 

екзаменаційних комісій, комісії для проведення співбесід. 

При прийомі на навчання на основі повної загальної (профільної) середньої освіти 

склад апеляційної комісії формується з числа провідних педагогічних працівників 

Відокремленого структурного підрозділу «Брянківський фаховий коледж Державного 

закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» та вчителів 

системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної 

комісії, комісії для проведення співбесід. При прийомі на навчання на основі раніше 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, склад апеляційної 

комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників 

закладів фахової передвищої освіти.  

4. Порядок роботи апеляційної комісії та склад апеляційної комісії затверджується 

наказом Відокремленого структурного підрозділу «Брянківський фаховий коледж 

Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».  

 

 

 

ІІ. Порядок подання і розгляду апеляцій на результати  

вступних випробувань 

 

 

1. Апеляція вступника на результати вступних випробувань, проведених 

Відокремленим структурним підрозділом «Брянківський фаховий коледж Державного 

закладу «Луганський національний університет Імені Тараса Шевченка» (далі – апеляція),  

повинна подаватись особисто не пізніше 12:00 наступного робочого дня після оголошення 

екзаменаційної оцінки. Апеляції, подані не в установлені терміни, до розгляду не 

приймаються. 

2. Предметом апеляції може бути тільки результат (екзаменаційна оцінка, кількість 

балів) вступного випробування. Апеляція з питань відсторонення вступника від 

випробування не розглядається. 

3. Апеляція подається у вигляді заяви на ім’я голови приймальної комісії 

Відокремленого структурного підрозділу «Брянківський фаховий коледж Державного 

закладу «Луганський національний університет Імені Тараса Шевченка». В заяві вказується 

прізвище, ім’я та по-батькові (за наявності) вступника, номер екзаменаційного листка, назва 



конкурсної пропозиції, на яку він вступає, назва предмета, з якого проводиться апеляція та 

суть спірного питання. 

Подана заява реєструється в Журналі обліку апеляційних заяв. Після реєстрації 

апеляційної заяви вступнику в усній формі повідомляється дата, час і місце проведення 

засідання Апеляційної комісії з розгляду його апеляції. 

4. Апеляційна заява розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше 

наступного дня після її подання у присутності вступника. З неповнолітніми вступниками 

(віком до 18 років) має право бути присутнім у якості спостерігача один із батьків або 

законний представник. Спостерігачі, присутні на апеляції з неповнолітнім вступником, не 

беруть участі в обговоренні роботи і не коментують дії предметної екзаменаційної комісії, 

комісії з проведення співбесід та апеляційної комісій. Засідання апеляційної комісії 

проводяться за присутності голови апеляційної комісії, членів апеляційної комісії з 

відповідної дисципліни (спеціальності), голови та членів відповідної предметної 

екзаменаційної комісії (фахової атестаційної комісії, комісії з проведення співбесід), 

вступника. 

5. Рішення апеляційної комісії приймається більшістю голосів за умови присутності 

на засіданні не менше як двох третин від кількості членів апеляційної комісії з відповідної 

дисципліни (спеціальності). У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» приймається 

рішення, яке підтримав голова апеляційної комісії. 

6. Під час розгляду апеляції члени предметної екзаменаційної комісії (фахової 

атестаційної комісії, комісії з проведення співбесід) дають обґрунтовані пояснення 

вступнику та членам апеляційної комісії щодо відповідності виставленої екзаменаційної 

оцінки (кількості балів) затвердженим критеріям оцінювання підготовленості вступника. 

7. Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.  

8. Апеляційна комісія проводить експертизу перевірки письмового вступного 

випробування, творчого конкурсу або аркушів співбесіди та протоколів проведення 

співбесіди вступника стосовно відповідності виставленої оцінки затвердженим критеріям 

оцінювання підготовленості вступника.  

9. За результатами розгляду апеляційної заяви комісія приймає одне з трьох рішень, 

яке фіксується в протоколі засідання апеляційної комісії:  

«попереднє оцінювання вступного випробування відповідає рівню і якості виконаної 

роботи та не змінюється»; 

«попереднє оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і якості 

виконаної роботи та збільшується до … балів (вказується нова оцінка відповідно до 

прийнятої системи оцінювання результатів вступних випробувань)»; 

«попереднє оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і якості 

виконаної роботи та зменшується до … балів (вказується нова оцінка відповідно до 

прийнятої системи оцінювання результатів вступних випробувань)». 

Протокол засідання апеляційної комісії з зазначеним рішенням апеляційної комісії 

підписується головою і всіма членами апеляційної комісії, присутніми на засіданні. 

10. Результати апеляції оголошуються вступнику відразу після закінчення розгляду 

його апеляційної заяви. Факт ознайомлення вступника з рішенням апеляційної комісії 

засвідчується його підписом. Вступник вказує свою згоду чи незгоду з рішенням 

апеляційної комісії і ставить підпис в протоколі рішення апеляційної комісії та в Журналі 

обліку апеляційних заяв. 



11. У разі відсутності вступника на засіданні апеляційної комісії, або якщо вступник 

не погоджується з рішенням апеляційної комісії і не підписує протокол рішення апеляційної 

комісії, голова апеляційної комісії здійснює відповідний запис у протоколі. 

12. В разі прийняття рішення про зміну результатів вступного випробування 

вносяться відповідні зміни до аркуша результатів вступних випробувань вступника та 

екзаменаційної відомості і підписується головою апеляційної комісії. 

13. Результати засідання та рішення апеляційної комісії затверджуються на засіданні 

приймальної комісії, відповідне рішення вноситься до протоколу приймальної комісії.  


